
MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  D’ESQUERRA  REPUBLICANA  DE
CATALUNYA-MOVIMENT  D’ESQUERRES  (ERC-MES)  PER  LA  MILLORA
DELS PARCS EMPRESARIALS DE LA CIUTAT 

1.  ATESA  la  necessitat  de  modernitzar,  consolidar  i  millorar  les  zones  de
polígons industrials i l’oportunitat que suposa la possibilitat de ser susceptibles
a incorporació pressupostària i d’inversió metropolitana. 

2.  ATÈS que  el  treball  conjunt  entre  el  govern  local,  els  grups  municipals,
l’Associació  d’Empresaris  de  Sant  Cugat,  els  representants  designats  pels
diferents  parcs  empresarials  de  la  ciutat,  i  la  representació  dels  sindicats
majoritaris pot generar sinèrgies positives i necessàries per abordar la millora
dels polígons industrials des de totes les perspectives implicades. 

3. ATÈS que la senyalització dels parcs empresarials requereix d’una adaptació
per tal de millorar-ne la seva utilitat real.  

4.  ATÈS  que  la  mobilitat  i  l’aparcament  són  de  les  preocupacions  més
rellevants de la ciutadania santcugatenca, tal i com s’ha plasmat reiteradament
a les diferents onades de l’Observatori Sociològic al llarg dels anys. Així mateix,
el volum de cotxes i camions en activitat industrial exigeix d’una regulació molt
precisa. 

5. ATESA la necessitat de suport de les empreses locals en una economia
globalitzada  i,  per  tant  cruament  competitiva,  tot  i  la  significativa  quantia
econòmica i generació de riquesa i treball que generen.

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que el Ple Municipal
de Sant Cugat del Vallès acordi:

PRIMER.- Crear abans de finals del mes de setembre, una mesa de treball dels
sectors econòmics de la ciutat,  on estiguin representats el  govern local,  els
grups municipals, l’Associació d’empresaris de Sant Cugat, els representants
designats pels diferents parcs empresarials de la ciutat, i la representació dels
sindicats majoritaris, amb l’objectiu de dissenyar conjuntament els projectes de
millora  de  polígons  industrials  susceptibles  d’incorporació  pressupostària  i
d’inversió metropolitana.

SEGON.- Impulsar, conjuntament amb els agents socials, una pla d’adaptació i
revisió  de senyalització  dels  parcs empresarials,  tot  analitzant  l’estat  de les
accions realitzades en el marc del CIT.



TERCER.- Traslladar a la mesa de treball descrita a l’acord primer l’encàrrec de
proposta estratègica, prèvia anàlisi conjunta, de mobilitat i aparcament en els
espais d’incidència empresarial: moviment de mercaderies, espais aparcament
interns  i  a  la  via  pública  de  treballadors  i  treballadores,  pla  d’aparcaments
públics i gestió de la mobilitat.

QUART.- Manifestar   la  importància  d’aquesta  línia  de  treball,  atesa  la
significativa quantia econòmica i generació de riquesa i treball que generen les
empreses locals.

CINQUÈ.- Instar al govern municipal  i a la mesa de treball descrita a l’acord
primer a constituir el Consell Econòmic i Social de Sant Cugat, i en el marc
d’aquest Consell iniciar l’elaboració d’un Pla Director de Millora de les Zones
Industrials que contempli mesures per a la seva modernització, consolidació,
impuls i dotació pressupostària interanual.

SISÈ.- Traslladar aquests acords a la l’associació Sant Cugat Empresarial, al
CIT i als sindicats amb representació al municipi.

Sant Cugat del Vallès, 30 de maig de 2018


